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Svar på mo tion nr I 3/2018 från Peter Wihlner (SD) - Motion om
kommunens fulla ansvar vid t illsättandet av s.k. godemän
Sammanfattning
I en motion väckt Kommunfullmäktige 2018-06-18, KF § 5:20, föreslår motionären att lämplig
nämnd undersöker huruvida det ur ett juridiskt perspektiv skulle gå att hålla den drabbade
huvudmannen skadeslös och ersatt av kommunen, som därefter övertar kravet gentemot den gode
mannen. Vidare föreslår motionären att kommunen, om det är juridiskt möjligt, ersätter d en
skadelidande huvudmannen och därefter övertar ersättningskravet gentemot den gode mannen.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
Anse motion nr 13/2018 om kommunens fulla ansvar vid tillsättandet av s.k. gode män, besvarad i
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-09-06

Motivering
Utdrag ur tjänsteutlåtande daterat 2018-09-06:
Det är visserligen samhällets ansvar att ta hand om och försöka återanpassa de personer som, på ett
eller annat sätt, gjort sig skyldiga till brott mot samhällets lagar. Detta ansvar kan dock inte omfatta
ett ansvar som innebär att en kommun övertar kravet gentemot en god man, som brutit mot lagen.
En sådan ordning skulle riskera att urho lka de bakomliggande syftena med reglering av brott och
straff.
Vidare skulle kommunens övertagande av en fälld brottslings ansvar sannolikt innebära ett otillåtet
gynnande av enskild. Något som inte är möjligt enligt gällande kommunallag.
I händel se av att en huvudman skadas förmögenhetsrättsligt på grund av att kommunen i samband
med myndighetsbeslut gällande utövning kan gällande skadeståndslag i förekommande fall vara
tillämplig.
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Bakgrund
Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2018-09-06

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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